
قرارداد کیوریتور مهمان

بین )گالری( ......... و )کیوریتور مهمان( ............

ــا  ــرای توســعه و چیدمــان نمایشــگاه ب ــه عنــوان کیوریتــور مهمــان ب ــرد کــه در خدمــات ...................... ب .................. مــی پذی
ــرای تاریــخ هــای .............................برگــزار شــود. مفهــوم  عنــوان .................... شــرکت کنــد کــه قــرار اســت در ...................... ب
عمومــی بــرای ایــن نمایشــگاه همــان طــور کــه توســط کیوریتــور مهمــان بیــان شــده، توســط گالــری پذیرفتــه شــده اســت. 

مشــخص اســت کــه ایــن مفهــوم بــدون تاییــد ایــن گالــری تغییــر نخواهــد کــرد.

I .:مسئولیت های عمومی کیوریتور مهمان شامل موارد زیر خواهد بود 

1. چینــش آثــار: ارائــه همــه اطالعــات الزم بــرای قــرض گیــری از هنرمنــدان، افــراد یــا ســایر نهادهــا و بــه دســت آوردن 
همــه مجوزهــای الزم بــرای نمایشــگاه و دوره گــذار بــا کمــک گالــری. گالــری توافــق هــای قــرض گیــری را بــرای هنرمنــدان 

و نهادهــا بــه صــورت بیــان شــده توســط کیوریتــور مهمــان ارســال خواهــد کــرد.

ــادی  ــی و م ــات فن ــل از الزام ــری قب ــه گال ــه آن ب ــگاه و ارائ ــان نمایش ــرای چیدم ــی ب ــی مفهوم ــکل ده ــان: ش 2. چیدم
چیدمــان. مشــاوره بــا گالــری در مــورد همــه برنامــه هــای چیدمــان و نظــارت شــخصی بــر چیدمــان نمایشــگاه. ارائــه همــه 
ــد و  ــای هنرمن ــه ه ــا، اعالمی ــب تعلیمــی، برچســب ه ــرای نمایشــگاه شــامل مطال ــب الکترونیکــی ب ــی در قال ــواد حمایت م

زیســت نامــه هــا

3. متــن نامــه خبــری / دیــواری: ارائــه متــن )500 واژه ای(  بــه گالــری در مــورد نمایشــگاه بــرای انتشــار در نامــه خبــری 
خــود )عنــوان نامــه خبــری.............................( و/یــا اســتفاده بــه عنــوان پانل دیــواری تعلیمــی تــا )تاریــخ .......................(

ــای  ــامل کده ــا ش ــای آن ه ــده، آدرس ه ــدان شــرکت کنن ــل هنرمن ــای کام ــام ه ــال ن ــد: ارس ــتمزدهای هنرمن 4. دس
ــل  ــد قاب ــا پرداخــت دســتمزدهای هنرمن ــخ.....................( ت ــا )تاری ــاز ت پســتی، شــماره هــای بیمــه اجتماعــی در صــورت نی

تامیــن باشــد.

5. بودجــه: حفــظ آن در محــدوده بودجــه نمایشــگاه و بحــث بــا مدیــران و کیوریتورهــا در مــورد هرگونــه اختــالف احتمالــی 
در زمــان پیشــرفت پــروژه. گالــری بایــد همــه هزینــه هــا را از قبــل و بــه صــورت مکتــوب مجــاز اعــالم کنــد. هزینــه هــای 

غیرمجــاز مســئولیت کیوریتــور مهمــان خواهــد بــود.

6. پیونــد بیــن گالــری و هنرمنــد: اقــدام بــه عنــوان عامــل تمــاس اصلــی بیــن هنرمنــدان در نمایشــگاه و در دســترس 
بــودن در زمــان هــای معقــول بــرای مشــاوره بــا سرپرســت برنامــه هــای عمومــی کــه او نیــز مســئول اداره نمایشــگاه خواهــد 

بــود

7. برنامــه هــای عمومــی و روابــط عمومــی: کیوریتــور مهمــان در توســعه برنامــه تبلیغاتــی همــکاری خواهــد کــرد و 
بــرای هرگونــه درخواســت معقــول بــرای مصاحبــه مطبوعاتــی در دســترس خواهــد بــود. او همچنیــن خواهــد پذیرفــت کــه 
اطالعــات را  بــه صــورت درخواســت شــده بــرای انتشــار رســانه هــای گالــری ارائــه کنــد، در مــورد نمایشــگاه بــه کارکنــان 

اطالعــات ارائــه نمایــد و بــه تحقیــق در رابطــه بــا مــواد پیــش زمینــه در خصــوص هنرمنــدان نمایشــگاه کمــک نمایــد. 

8. فعالیــت هــای کمکــی: انجــام تمهیــدات الزم بــرای هرگونــه فعالیــت دیگــری بــه صــورت جداگانــه صــورت خواهــد 
گرفــت. بحــث بــه صــورت جداگانــه بــا سرپرســت برنامــه هــای عمومــی گالــری در مــورد رویدادهــای کمکــی و تحصیلــی 

احتمالــی انجــام خواهــد شــد. 
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9. بازگردانــدن آثــار: ارائــه اطالعــات مرتبــط بــا هنرمنــدان و قــرض دهنــدگان بــه گالــری تــا بدیــن صــورت گالــری بتوانــد 
تمهیــدات نقــل و انتقــال بــرای بازگردانــدن آثــار هنــری را فراهــم کنــد.   

10. کاتالــوگ: برنامــه ریــزی کاتالــوگ بــرای نمایشــگاه، همــکاری بــا کارکنــان گالــری و ارائــه مفهــوم عمومــی و آمــوزش در 
رابطــه بــا طراحــی، بــه دســت آوردن مــواد عکاســی و مجــوز بازتولیــد، زیســت نامــه هنرمنــد در قالــب آمــاده چــاپ، لیســتی 
از آثــار موجــود در نمایشــگاه، گزینــه هــای عکاســی، هرگونــه اطالعــات دیگــر مرتبــط بــا کاتالــوگ، نــگارش مقالــه ای کــه 
بیــش از .......... واژه نباشــد و مفهــوم نمایشــگاه را مــورد بحــث قــرار دهــد، ارائــه نســخه الکترونیــک آمــاده چــاپ. متــن نهایــی 
کاتالــوگ بایــد قبــل از )تاریــخ....................( در اختیــار گالــری باشــد. حــق الغــای .........تومــان در صورتــی کــه گالــری تصمیــم 

بــه عــدم چــاپ متــن بگیــرد، پرداخــت خواهــد شــد.
 

11. حــق نشــر:گالری متــن را بــه صــورت کمیســیونی از کیوریتــور مهمــان بــه دســت مــی آورد. کیوریتــور مهمــان حقــوق 
مالکیــت معنــوی را در اختیــار خواهــد داشــت و اســتفاده معقــول از مــواد را در اختیــار گالــری قــرار خواهــد داد. هــر دو طــرف 
در صورتــی کــه خواهــان چــاپ مجــدد مقالــه در آینــده باشــند، مســتلزم اجــازه از طــرف دیگــر خواهنــد بــود. حــق نشــر 

بــرای عکــس هــای مــورد اســتفاده در کاتالــوگ در اختیــار هنرمنــد و/یــا عــکاس باقــی مــی مانــد. 
.

12. گــردش: بــا توجــه بــه عالقــه ســایر گالــری هــا بــه نمایشــگاه موجــود، کیوریتــور مهمــان کل متــن الزم را بــرای اســتفاده 
در درخواســت گرنــت ]نهــاد تامیــن کننــده[ ارائــه خواهــد کــرد تــا در رابطــه بــا گــردش نمایشــگاه و نشــریات کمــک کــرده 
باشــد. در صورتــی کــه تــور نمایشــگاه وجــود داشــته باشــد، کیوریتــور مهمــان دســتمزد کیوریتــوری، دســتمزد چیدمــان، و 
تامیــن مــکان و ســفر بــه صــورت روزانــه در رابطــه بــا تــور دریافــت خواهــد کــرد. یــک بودجــه خــاص و همیــن طــور توافــق 

مکتــوب جــدا بــا کیوریتــور مهمــان در صــورت تاییــد تــور تهیــه خواهــد شــد. 

13. دســتمزد و زمــان بنــدی کاری: در صورتــی کــه کل تامیــن مالــی مــورد پیــش بینــی حاصــل شــود و بــه صــورت 
برنامــه ریــزی شــده دریافــت گــردد، و در صورتــی کــه کل شــرایط دیگــر نیــز بــه بهتریــن شــکل تامیــن گردنــد، گالــری بــه 
کیوریتــور مهمــان، دســتمزد ............ تومــان  پرداخــت خواهــد کــرد کــه بــه صــورت زیــر بــر اســاس زمــان بنــدی کار عمومــی 

پــروژه قابــل پرداخــت خواهــد بــود: 

............... تومان     1. در زمان امضای قرارداد؛ برای تحقیقات پروژه )درصورت مصداق داشتن(
.............. تومان      2. در زمان دریافت و تایید پیشنهاد نهایی نمایشگاه تا تاریخ ...........

.............. تومان      3. در زمان دریافت متن نامه خبری نهایی )پانل تعلیمی............( تا تاریخ........
.............. تومان      4. برای چیدمان و بازگشایی نمایشگاه

.............. تومان      5. دستمزد گفتگوی کیوریتوری
.............. تومان      6. دستمزد/روز چیدمان )که از ......... روز فراتر نخواهد رفت(

.............. تومان      7. در زمان دریافت مقاله ویرایش شده نهایی برای انتشار )در صورت مصداق داشتن(
 

II .:مسئولیت های عمومی گالری شامل موارد زیر خواهد بود  

14. گالــری فــرم هــای قــرض دهــی رســمی را آمــاده نمــوده و ارســال مــی کنــد تــا آثــار هنــری را بــرای مــدت نمایشــگاه 
حفــظ نمایــد. عــالوه بــر ایــن، گالــری ترتیــب بســته بنــدی، نقــل و انتقــال و بازگردانــدن آثــار را خواهــد داد. 

15. چیدمان: ارائه کمک فنی الزم، آماده سازی و همه الزامات دیگر برای چیدمان نمایشگاه.

16. دســتمزدها: حصــول اطمینــان از پرداخــت همــه دســتمزدهای هنرمنــدان و دســتمزدهای کیوریتورهــا و پرداخــت هزینــه 
ــرای  ــت را ب ــان[/روز و اقام ــه ]...توم ــه صــورت روزان ــه ســفر ب ــری پرداخــت هزین ــا بودجــه. گال ــق ب ــواد مطاب ــات و م خدم

کیوریتــور مهمــان تضمیــن خواهــد کــرد.
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17. تبلیغ: مسئولیت کل تبلیغات نمایشگاه.

18. امور اداری. ارائه حمایت اداری کافی از کیوریتور مهمان برای تکمیل پروژه و هرگونه درخواست گرنت. 

ــا طراحــان و چاپگــران،  ــر تولیــد کاتالــوگ از مفهــوم کیوریتــور مهمــان و مــواد شــامل همــکاری ب 19. کاتالــوگ: نظــارت ب
ویرایــش نهایــی مــواد و بازخوانــی. گالــری حقــوق ویراســتاری نهایــی را در مــورد همــه مــواد مکتــوب پذیرفتــه شــده محفــوظ 
مــی دارد. کیوریتــور مهمــان .......... نســخه رایــگان از کاتالــوگ را دریافــت خواهــد کــرد و هــر هنرمنــد نیــز ............ نســخه را 

دریافــت خواهــد نمــود.

20. الغــای توافــق: ایــن توافــق مــی توانــد ظــرف یــک دوره اعــالم 60 روزه از ســوی هــر طــرف بــه خاطــر ناتوانــی در تامیــن 
شــرایط توافــق بــا پرداخــت مناســب کار تکمیــل شــده، لغــو گــردد. در صورتــی کــه قــرار باشــد توافــق بــه خاطــر شــرایطی 

فراتــر از کنتــرل هــر طــرف لغــو شــود، هیــچ یــک جریمــه نخواهنــد شــد و مســئولیتی نخواهنــد داشــت. 

21. در صورتــی کــه گالــری توافــق را بــه خاطــر شــرایط لغــو کنــد کــه ارتباطــی بــا کیوریتــور مهمــان نداشــته باشــد، گالــری 
بایــد کار انجــام شــده را مطابــق بــا زمــان بنــدی پرداخــت مرتبــط بــا مــوارد قابــل تحویــل، پرداخــت هزینــه کنــد و و حــق 

الغــا را نیــز بــه خاطــر جبــران خســارت درآمدهــای متعاقــب پرداخــت نمایــد. 
)توجه: حق الغا لزوما امری رایج نیست اما قابل درخواست خواهد بود.(

ــد، طــرف هــا خواهنــد پذیرفــت کــه اولیــن مســیر پیگیــری  ــه وجــود آی ــی بیــن طــرف هــا ب ــی کــه اختالف 21. در صورت
حکمیــت خواهــد بــود و نــه اقــدام قانونــی. یــک داور مــورد قبــول هــر دو طــرف توســط طــرف هــا بــرای انجــام حکمیــت 

انتخــاب خواهــد شــد. 

22. هردو طرف می پذیرند که همه مسئولیت ها را برای اطمینان از تکمیل به هنگام پروژه انجام دهند. 

یک مسیر کاری، زمان بندی آ، ضمیمه شده است و بخشی از این قرارداد در نظر گرفته می شود. 

امضای شده از سوی ................

................ ، مدیر یا سرکیوریتور 

..................... ، کیوریتور مهمان  
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